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Miera Karoga konvencija 

Vašingtonā, 17.09.1933. 

311. 

Draugi! 

Sveicu jūs, kas esat sanākuši svētās miera lietas vārdā. Ne velti pasaule domā par 

mieru, jo patiesi, naids un savstarpēja nīšanās sasniegusi robežas. Radošās dzīves 

traucēšana velk paaudzes mežonības bezdibenī. Nekādas civilizācijas ārējās pazīmes 

nespēj apslēpt dvēseles mežonību. Šajā naidā, zemes juku vidū, tiek grautas patiesās 

vērtības, cilvēciskā gara darbs. Nelūkosimies atpakaļ, kur tik daudz skumju piemēru, 

kad cilvēkiem nācās rakstīt atgādinājuma vārdus – “Sagrauts cilvēka nezināšanas dēļ 

– Atjaunots cilvēciskā cerībā.” 

Tieši šīs cilvēces cerības dēļ uz labāku nākotni, patiesa gara progresa dēļ 

nepieciešams saglabāt īstās vērtības. Neatgādināšu mūsu Pakta vēsturi, pie kura 

radīšanas strādāja vairākas komitejas, Starptautiskā Savienība un divas starptautiskās 

konferences. Mūsu miera idejas neapšaubāmību apstiprina Sarkanā Krusta 

pastāvēšana. Ja Sarkanais Krusts rūpējas par fiziski ievainotajiem un slimajiem, tad 

mūsu Pakts aizsargā cilvēka ģēnija vērtības, tā sargājot garīgo veselību. 

Pasaule visādos veidos domā par mieru. Katrā miermīlīgā priekšlikumā slēpjas 

tendence uz šo pašu vispasaules progresu un labklājību. Katrs savā valodā atkārto 

svētīgo labvēlības formulu. Un lūk, arī mēs zinām, ka līdzīgi Sarkanajam Krustam, 

pasargājot visas cilvēces daiļrades vērtības ar sevišķu Karogu, mēs līdz ar to 

izspiežam pašu kara jēdzienu. Ja visa pasaule pārklāsies ar patiesas kultūras vērtību 

aizsardzības karogu, tad arī nebūs vietas kur naidoties un karot. 

Bija balsis, kuras piezīmēja – kādēļ gan domāt par aizsardzību, kad vienkāršāk, šķiet 

būtu vispār izbeigt karus. Bet tanī pat laikā kad atskanēja šīs balsis, no jauna tika 

sagrautas cilvēces vērtības un zeme pārklājās ar jaunām kauna zīmēm. Un tā, vispirms 

svēti aizsargāsim cilvēces daiļrades dārgumus. Vispirms vienosimies par 

visvienkāršāko, kas līdzīgs Sarkanajam Krustam. Karogs stiprā mērā var aicināt 

cilvēku apziņu aizsargāties, kas pēc savas īpašības pieder vairs ne tikai nācijai vien, 

bet visai pasaulei un ir patiess cilvēces lepnums. 

Mums var sacīt, kāpēc mēs domājam par karu. Bet neviens nav sacījis, ka Karogs ir 

vajadzīgs tikai formāli pieteikta kara laikā. Patiešām, ne jau vienīgi karš vien, bet arī 

daudzi citi cilvēces satricinājumi un konvulsijas nez kādēļ sevišķi nikni uzbrūk 

kultūras pieminekļiem. Var pievest neskaitāmi daudzus skumjus piemērus. 

Kāds sacīja, ka pie tālšāvēju ieročiem Karogs nevar būt aizsargātājs. Bet gluži tāpat 

arī Sarkano Krustu lielā attālumā fiziski var neredzēt un tomēr neviens neņemsies 

noliegt Sarkanā Krusta iestāžu humanitāro lietderīgumu. Protams, neaizmirsīsim, ka 

Sarkanā Krusta dibināšanas laikā atradās daudzi bezsirdīgi kritiķi, kuri iebilda pret šo 

augsti cilvēcīgo ideju, bet šāda tumsonīga nosodīšana raksturīga pie katra 
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jaunieveduma. Neaizmirsīsim, ka Edisona lielo fonografa atklājumi daži akadēmiķi 

uzskatīja par šarlatānismu. 

Un tā nepievērsīsim vērību bremzējošiem iebildumiem, jo augstsirdīgais un 

lietderīgais Sarkanais Krusts pietiekami parādījis, ka karojot pat ar tālšāvēju 

lielgabaliem, gaisa uzbrukumu un gāzu necilvēcības laikā Sarkanā Krusta jēdziens 

palicis ļoti vajadzīgs un neapstrīdams. Kad Sarkanā Krusta kariete traucas pa ielām 

glābt, tad kustība tiek pārtraukta, jo katrs saprot, ka ārpus ikdienišķā ir noticis kaut 

kas tāds, kas prasa ārkārtējus pasākumus. Un pašreiz, cilvēces juku laikos, jau skan 

SOS. Labākie prāti sāk domāt, ka nepieciešami plaši pasākumi, lai nomierinātu un 

atbruņotos. Bet tikai fiziska atbruņošanās vien nepalīdzēs. Jāatbruņojas sirdī un garā. 

Un lūk, pasaules Karogs, patieso cilvēces dārgumu aizsargātājs, palīdzēs plašāk 

saprast to, kas svēti jāsargā, kā gaišas nākotnes ķīla un stigmatis. 

Skolniekiem no mazotnes pamatīgi jāatceras, ka tur, kur Karogs sargā cilvēces 

dārgumus, tur jābūt sevišķi saudzīgiem, tur jāpauž sevišķas rūpes par tā cienīgo un 

biedriski jāsadarbojas Labā vārdā. Gluži tāpat kā Starptautiskajam Taisnības 

Tribunālam Hāgā, tāpat kā Vispasaules Pasta Apvienības idejai, tāpat kā Sarkanajam 

Krustam, gluži tāpat mūsu Paktam un Karogam nav nekādu starptautisku šķēršļu. 

Tieši otrādi, Pakts aicina uz vēl vienu sadarbību. Aicina apzināties un kataloģiēt 

reliģiskās, mākslinieciskās, zinātniskās vērtības un izkopt kulturālu savstarpēju cieņu. 

Mums nav ko bīties, ka armijas amatpersonas radītu kaut kādus nepārvaramus 

šķēršļus. Lai cik dīvaini tas arī būtu, tieši no karavīru vidus mums nav nācies dzirdēt 

nekādu noliegsmi, tieši otrādi, visu laiku nākas dzirdēt atbalstošas balsis un 

apsvērumus par Pakta pilnīgu pieņemamību. Pat tādas neapstrīdamas autoritātes, kā 

Francijas vecākais maršals Liotē, pilnīgi noteikti izteicās par labu Paktam. Ja Jūs 

iepazīsities ar tādas autoritātes kā ģenerāļa de Lanuriēna rakstisko iesniegumu, kurš 

jau ieved karaskolas lekcijas par Paktu, tad vēlreiz kļūs skaidrs, cik viegli ir izpildāms 

Pakta humānais uzdevums. 

Tiesa, kāds zinātnieks izteicās, ka Pakts var traucēt kara operācijas. Bet ja Pakts ne 

tikai traucēs, bet pat pārtrauks karadarbību, tad tas būs tikai tā neapšaubāms 

panākums. Visa pasaule taču domā tikai par nāvējošu sadursmju un brāļu savstarpējās 

iznīcināšanas izbeigšanu. 

Cilvēki dziļi izprot, ka materiālo krīzi nevar pārvērst labklājībā vienīgi ar dekrētiem. 

Cilvēka sirdij jāpiekrīt atbruņošanās un sadarbības idejai. Un šajā vispārcilvēciskajā 

postulātā visam, ko saprot zem patiesas gara kultūras, daiļrades, celtniecības, jābūt 

pasargātam un nostiprinātam. 

Mēs esam saņēmuši daudzus tūkstošus apstiprinošu atsauksmju par Paktu no augstiem 

cilvēces pārstāvjiem, no valsts un izglītības iestādēm. Organizācijas ar daudziem 

miljoniem biedru godināja Paktu vienprātībā, ar sajūsmas pilnām rezolūcijām. Nāciju 

Līgas Muzeju Komisija arī vienprātīgi atzina Paktu. Hāgas starptautiskās Justīcijas 
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Palātas priekšsēdētājs ir Beļģijā nodibinātās Starptautiskās Pakta Apvienības 

aizbildnis.  

Man pašreiz sevišķi nozīmīga ir Konference Amerikā. No Amerikas nākušas daudzas 

miermīlīgas sabiedriskās celtniecības formulas. Amerika ar savu vēsturē neparasto 

visu nāciju konglomerātu jau ne reizi vien bijusi miermīlīgu un humanitāru ideju 

aizstāve. Tādēļ es uzskatu, ka gan Amerikas sabiedrības masas, tā arī tās valdība, kas 

pauž nācijas augsto garu, aktīvi atbalstīs Paktu un Miera Karogu, jo šis atbalsts kļūtu 

par vēl vienu ķēdes locekli pasaules miermīlīgajā attīstībā. 

No sirds nožēloju, ka šodien nevaru būt ar jums, bet ar visiem sirds spēkiem, ar visu 

draudzīgo mīlestību lūgtin lūdzu Jūs stingri un pavēloši radīt vēl vienu spēcīgu 

atbalstu gara dārgumu radošam uzplaukumam. Esmu pārliecināts, ka Savienoto 

Valstu Valdība, kurai Jūs nodosiet savu rezolūciju, atsauksies ar tai piemītošo 

sirsnību. 

Ja cilvēces atzina Sarkano Krustu fiziski ievainotajiem un slimajiem, tad tā atzīs arī 

Miera Karogu kā miermīlīgas izaugsmes un gara veselības simbolu. Sirsnīgi sveicinu 

Jūs no Himalajiem, un lūdzu Jūs palīdzēt cilvēciskā gara veselības simbolam. 

Pateicos jums draugi! (Vašingtonā, 1933.g.) 


